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Χρονόμετρο SEIKO Gal. S149-4A00  -  Εγχειρίδιο Χρήσης 
 
1. ∆ιακόπτης προώθησης χαρτιού 

Με κάθε πάτημα προωθείται το χαρτί 
εκτύπωσης προς τα έξω. 

 
2. ∆ιακόπτης λειτουργίας εκτυπωτή 
 Θέτει σε λειτουργία ή σταματά τον εκτυπωτή.  
 
3. ∆ιακόπτης “Lock” 

Κλειδώνει το μαύρο κουμπί “Start Stop” ώστε 
να μη μπορεί να πατηθεί κατά λάθος. 

 
4. Κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset” 

Πατώντας το εκτυπώνεται ο χρόνος που το 
χρονόμετρο έδειχνε την ώρα που πατήθηκε. 
Επίσης χρησιμοποιείται στη διόρθωση και 
συγχρονισμό της ώρας. 

 
5. Μαύρο κουμπί “Start Stop” 

Πατώντας το αυξάνεται ο αναβοσβηνόμενος 
αριθμός ανά ένα αριθμό κατά τη διάρκεια της 
διόρθωσης ή συγχρονισμού της ώρας. 
Πατώντας το στο τέλος του συγχρονισμού 
αλλάζει τη λειτουργία του χρονομέτρου  από 
διόρθωση σε εκτύπωση και ανάποδα. 

 
6. Στρογγυλό  Κουμπί “Time” 
 Επαναφέρει την ένδειξη χρόνου ημέρας στην οθόνη. 
 
 
Α. Χρήσιμες οδηγίες για σωστή χρήση του χρονομέτρου 
 

1. Ανάβουμε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί 2, 
2. Ελέγχουμε την ποσότητα του χαρτιού και πατάμε το κουμπί 1 για έλεγχο της προώθησης 

του χαρτιού, 
3. Ελέγχουμε τις 4 μπαταρίες ότι είναι σωστά τοποθετημένες και ότι είναι καινούργιες, 
4. Ελέγχουμε το δεξιό κουμπί “EXT” ότι δεν βρίσκεται στη θέση “EXT”, 
5. Ελέγχουμε ότι στην οθόνη αναγράφεται η ώρα της ημέρας. Αν όχι πατήστε το κουμπί 6 

“TIME” μια φορά για να επανέλθει η οθόνη στην αναγραφή της ώρας της ημέρας. 
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Β. Αλλαγή Χαρτιού χρονομέτρου 

 
1. Κόψτε ίσια την άκρια του καινούργιου ρολού 

χαρτιού, 
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του χαρτιού, 
3. Μετακινείστε το διακόπτη λειτουργίας του 

εκτυπωτή (2) στη θέση “ON”, 
4. Τοποθετήστε την άκρια του χαρτιού μέσα στη 

σχισμή. Βεβαιωθείτε ότι βάζετε το χαρτί με τη 
σωστή πλευρά. Το χαρτί εκτυπώνει μόνο στη 
μια πλευρά, 

5. Κρατάτε το διακόπτη προώθησης χαρτιού (1) 
πατημένο μέχρι η άκρια του χαρτιού να 
εμφανιστεί να βγαίνει 1 με 2 εκατοστά από τον 

εκτυπωτή. Μην τραβήξετε το χαρτί με το χέρι, 
6. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού μέσα στην θήκη και 

κλείστε την. Αν το ρολό με το χαρτί δεν είναι σε 
κυλινδρική μορφή, τυλίξτε το εσείς και μετά βάλτε 
το στη θήκη. 

 
 
Σημείωση: 
Ποτέ μην αποπειραθείτε να τραβήξετε το χαρτί στην 
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που προωθείται από τον 
εκτυπωτή γιατί αυτό θα προκαλέσει ζημία στον εκτυπωτή. 
Όταν θα αλλάξετε το χαρτί που απόμεινε με καινούργιο, 
πρώτα κόψτε το χαρτί μέσα στη θήκη και μετά βγάλτε το υπόλοιπο χρησιμοποιώντας το διακόπτη 
προώθησης η τραβήξτε το πάντοτε στην ίδια κατεύθυνση με την προώθηση.  
Πάντοτε χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο χαρτιού διαφορετικά η εκτύπωση δεν θα είναι καθαρή. 
 

Γ. Συγχρονισμός με τη σωστή ώρα του αγώνα 
 

1. Ανάβουμε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί 2. Ο εκτυπωτής προωθεί το χαρτί 
μια στάση προς τα έξω, 

2. Ελέγχουμε την ποσότητα του χαρτιού και πατάμε το κουμπί 1 για έλεγχο της προώθησης 
του χαρτιού, 

3. Ξεκλειδώνουμε το μαύρο κουμπί “Start Stop” χρησιμοποιώντας το κουμπί 3, 
4. Πατούμε μια φορά το μαύρο κουμπί “Start Stop” για να αλλάξουμε τη λειτουργία του 

χρονομέτρου από εκτύπωση σε διόρθωση ώρας. Ο εκτυπωτής τυπώνει την ώρα που 
πατήθηκε το μαύρο κουμπί “Start Stop” και την ένδειξη “/S/” που είναι τα αρχικά της λέξης 
“Stop”, 

5. Πατούμε το κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset” μια φορά για να εκκινήσει να αναβοσβήνει η 
ένδειξη των δευτερολέπτων, 

6. Χρησιμοποιήστε το μαύρο κουμπί “Start Stop” για να μηδενίσετε τα δευτερόλεπτα, 
7. Χρησιμοποιήστε το κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset” για να μεταπηδήσετε από τα 

δευτερόλεπτα στα λεπτά, 
8. Χρησιμοποιήστε τώρα το μαύρο κουμπί “Start Stop” για να αυξήσετε τον αριθμό που 

αναβοσβήνει και το κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset”  για να μεταπηδήσετε στον επόμενο 
αριθμό, 

9. ∆ιορθώστε με τη σειρά την ώρα και την ημερομηνία. Μην αλλάξετε το αριθμό ID. Ο 
αριθμός αυτός είναι ο αύξων αριθμός του χρονομέτρου για σκοπούς ταυτότητας του 
χρονομέτρου, 

10. Μετά τον αριθμό ID πατώντας το κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset” για ακόμα μια φορά, 
σταματά να αναβοσβήνει ο αριθμός ID και το χρονόμετρο βρίσκεται σε φάση αναμονή 
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χωρίς να αναβοσβήνει κανένας αριθμός. Πατήστε το μαύρο κουμπί “Start Stop” μια φορά 
ώστε το χρονόμετρο να μεταπηδήσει από τη φάση της διόρθωσης στην εκτύπωση. Στον 
εκτυπωτή θα τυπωθεί ο αριθμός ID, μετά η ημερομηνία και μετά η ώρα που πατήθηκε το 
μαύρο κουμπί “Start Stop” με την ένδειξη “ST-“ που είναι τα αρχικά “Start”, 

11. Κλειδώνουμε το μαύρο κουμπί “Start Stop” με τη χρήση του κουμπιού 3, 
12. Το χρονόμετρο είναι έτοιμο για χρονομέτρηση και εκτύπωση. 

 
 
Σημείωση: 
Αν δεν καταστεί δυνατός ο συγχρονισμός των δευτερολέπτων ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με 
τις οδηγίες από το 3 μέχρι το 6 πιο πάνω. (Σημειώστε ότι αν η ένδειξη των δευτερολέπτων που 
αναβοσβήνουν είναι πάνω από 30 τότε τα δευτερόλεπτα θα μηδενιστούν αλλά θα αυξηθούν τα 
λεπτά κατά ένα.) Για καλύτερη ακρίβεια πατήστε το μαύρο κουμπί “Start Stop” για να μηδενιστούν 
τα δευτερόλεπτα ακριβώς τη στιγμή που το ορθό χρονόμετρο περνά από 59 σε 00. 
Κατόπιν ακολουθήστε την οδηγία 7 για να μεταπηδήσετε από τα δευτερόλεπτα μέχρι την φάση 
αναμονής και μετά ακολουθήστε την οδηγία 10 μέχρι 12. 
 
 
∆. Προετοιμασία χρονομέτρου πριν την χρονομέτρηση.  
 
Η προετοιμασία είναι αναγκαία ώστε το χρονόμετρο να διαγράψει την προηγούμενη μνήμη και να 
εκκινήσει να μετρά από το πρώτο αυτοκίνητο. 
 

1. Ανάβουμε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί 2. Ο εκτυπωτής προωθεί το χαρτί 
μια στάση προς τα έξω, 

2. Ελέγχουμε την ποσότητα του χαρτιού και πατάμε το κουμπί 1 για έλεγχο της προώθησης 
του χαρτιού, 

3. Ξεκλειδώνουμε το μαύρο κουμπί “Start Stop” χρησιμοποιώντας το κουμπί 3, 
4. Πατούμε μόνο μια φορά το μαύρο κουμπί “Start Stop” για να αλλάξουμε τη λειτουργία του 

χρονομέτρου από εκτύπωση σε διόρθωση ώρας. Ο εκτυπωτής τυπώνει την ώρα που 
πατήθηκε το μαύρο κουμπί “Start Stop” και την ένδειξη “/S/” που είναι τα αρχικά της λέξης 
“Stop”, 

5. Πατούμε το κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset” μια φορά για να εκκινήσει να αναβοσβήνει η 
ένδειξη των δευτερολέπτων, 

6. Χωρίς να πατήσουμε το μαύρο κουμπί “Start Stop” ξαναπατούμε το κόκκινο κουμπί 
“Lap/Split Reset” ξανά ώστε να μεταπηδήσει από τα δευτερόλεπτα στα λεπτά. Πατούμε το 
κόκκινο κουμπί “Lap/Split Reset” επανειλημμένα μέχρι να φτάσει το χρονόμετρο στη θέση 
αναμονής όπου δεν αναβοσβήνει καμία ώρα, 

7. Πατούμε το μαύρο κουμπί “Start Stop” μια φορά  ώστε να μεταπηδήσει το χρονόμετρο 
από τη θέση διόρθωσης στη θέση εκτυπωτή. Στον εκτυπωτή εκτυπώνεται ο αριθμός ID, 
μετά η ημερομηνία και μετά η ώρα που πατήθηκε το μαύρο κουμπί “Start Stop” με την 
ένδειξη “ST-“ που είναι τα αρχικά “Start”, 

8. Κλειδώνουμε το μαύρο κουμπί “Start Stop” με τη χρήση του κουμπιού 3, 
9. Το χρονόμετρο είναι έτοιμο για χρονομέτρηση και εκτύπωση. 

 

Ε. Τερματισμός χρονομέτρησης 
 

1. Προωθούμε το χαρτί του εκτυπωτή ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι χρόνοι που 
εκτυπώθηκαν πιέζοντας 1-2 φορές το κουμπί 1, 

2. Κλείνουμε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί 2, 
3. Κόβουμε την κορδέλα και αναγράφουμε στο πάνω μέρος της τον αριθμό του Σταθμού 

Ελέγχου Χρόνου (ΣΕΧ, TC) ή της Ειδικής ∆ιαδρομής που χρονομετρούσαμε. 
4. Παραδίνουμε στο Αρχηγείο του Αγώνα στον Υπεύθυνο, τόσο το χρονόμετρο όσο και 

την κορδέλα που αποκόψαμε. 
 


